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الرتبية املعرفية وتطوير القدرة على التعلم : 

مرتكزات كفــايات مهنة التدري�س

عبد العزيز العلوي األمــراين*1

 تقـــدمي 

وضعيات  مختلف  يف  املركزيني  الفاعلني  بني  الوظيفية  العالقة  إبراز  املقال  هذا  يحاول 
التعلم بالوسط املدريس (les situations d’apprentissage ) ، يتعلق األمر أساسا، باملدرسني 
 (les compétences d’apprentissage) وأنشطتهم التدريسية من جهة أوىل، و كفايات التعلم
لدى املتعلمني من جهة ثانية. وذلك من خالل الوقوف عىل رافعة أساسية يف عملية التعلم 
التعلم  باسرتاتيجيات   ، بيداغوجية  السيكو-  األدبيات  معظم  يف  املعروفة   وهي   ، وسريورته 
االتجاهات  معظم  يف  هاما  مطلبا  أصبحت  والتي   ، املدريس  والعمل  التحصيل  طرائق  أو 
الرتبوية املعارصة، يف إطار ما  يعرف يف معظم الكتابات الرتبوية املعارصة بالرتبية املعرفية 
  ، التعلم  أنشطة  يف  املتعلم  استقاللية  تحقيق  إىل  تسعى  التي   ،  (  l’éducation cognitive)
ودوام التعلم الذايت للمتعلمني طول الحياة من خالل متكينهم من اسرتاتجيات التعلم الفعالة ، 
وأساليب معرفية الستقبال املعلومات والقدرة عىل معالجتها وتخزينها ثم إعادة اسرتجاعها يف 
وضعيات أخرى، وبالكيفية التي تحقق النجاعة يف انجاز املهام وحل املشكالت التي تواجههم 

حارضا ومستقبال.
ففي زمن أصبحت فيه املعارف واملعلومات تفيض مبختلف أنواعها وأشكالها، ويف متناول 
كل راغب فيها بفضل الثورة التكنولوجية واإلعالمية، أصبح من الرضوري عىل املؤسسة الرتبوية 
الحديثة أن تويل للعمليات الذهنية والقدرات املعرفية عند املتعلم أولوية كبرية يف مناهجها 
وبرامجها الدراسية. فدراسة وتحديد االسرتاتيجيات التعلمية مبختلف أصنافها و أنواعها املعروفة 
يف معظم األدبيات الرتبوية، وخاصة تلك املرتبطة بأبحاث علم النفس الرتبوي سواء منها ما 
يعرف  باالسرتاتيجيات املعرفية (les stratégies cognitives) أو االسرتاتيجيات امليتا- معرفية 

* - املدرسة العليا لألساتذة / جامعة موالي إسامعيل مكناس 
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(les stratégies méta-cognitives)، والعمل عىل تدريب التالميذ عىل استعاملها وتوظيفها 
حسب طبيعة مهام وأنشطة التعلم ووفقا لخصوصية املواد الدراسية املختلفة، ميكن أن يحقق 
قفزة نوعية يف مجال التعلم املدريس يف بالدنا، حيث ما تزال معدالت الفشل الدرايس مرتفعة 

جدا.
غري أن تحقيق هذه الغاية رهني مبدى فعالية الكفاية التدريسية ، حيث إن مختلف أدبيات 
اإلصالح الرتبوي يف جل بلدان العامل الغريب ، تؤكد عىل أهمية دور املدرسني يف نجاح وتجويد 
هو  املدرس  أن  عىل  الحديثة  الرتبوية  واألبحاث  الدراسات  أجمعت  فقد  التعليمية.  املنظومة 
مدخالت  أهم  من  واحد  وهو   ، تربوي  مرشوع  أي  فشل  أو  ونجاح  تفعيل  يف  الزاوية  حجر 
العملية التعليمية التعلمية، وأكرثها ضامنا للجودة وتحسني املردودية الرتبوية. خاصة إذا ما 
كان تكوينه وتأهيله املهني يواكب الحاجيات واملستجدات الراهنة التي تعرب عن روح العرص 

الحايل. 
و يشكل إصالح وتجديد الكفايات املهنية لألساتذة، وتحديدا كفاية التدريس واحدا من أهم 
املكونات والعنارص الرئيسية التي يجب إعادة النظر فيها يف هذا الصدد، نظرا لالرتباط الوطيد 
بني فعل التدريس وتطوير القدرة عىل التعلم عند املتعلمني . فمن املعلوم أن أنشطة وأفعال 
التدريس توجه أساسا لتحقيق وتسهيل عمليات التعلم، وتوفري الرشوط والظروف املساعدة 
واملحفزة لدفع املتعلم إىل إعامل قدراته الذهنية، وتنمية اسرتاتيجيات تعلم فعالة و متطورة يف 
أفق بناء كفاياته التعلمية، وجعله مشاركا وفاعال يف انجاز املهام واألنشطة املدرسية. ومن هذا 
املنطلق، فانه أصبح من الواجب االهتامم مبسألة تكوين وإعداد الكفايات املهنية للمدرسني 
للمدرس  والديداكتيكية  البيداغوجية  املامرسات  جعل  بهدف  التدريسية  الكفايات  وخاصة 
فكل  التعلم.  منطق  عىل  التدريس  فعل  يقوم  أن  أدق،  بعبارة  أو  له،  ورافعة  للتعلم  محفزة 
أشكال التدخل الرتبوي للمدرس خالل األنشطة الصفية يجب أن تكون منظمة ومرتبة داخل 
شبكات موجهة للعمل واالستثامر األكرث لقدرات ومهارات املتعلمني خالل املامرسة التعليمية 

يف كل مادة دراسية. 

تطوير القدرة على التعلم يف قلب تطور مهنة التدري�س : 

كعلم  حديثة  علمية  واتجاهات  خطابات  عىل  املدرسني  تكوين  مجال  انفتاح  ساهم  لقد 
تكوينية  مقاربات  تبني  يف  الشغالة  وعلم  واالقتصاد  التكويني  النفس  وعلم  املعريف  النفس 
وأداء  مستوى  من  الرفع  مبعنى   ((professionnalisation املهننة  مبدأ  عىل  تقوم  جديدة 
التدريس.  مهنة  تطوير  يف  ستساعده  التي  املهنية  الكفايات  من  متكينه  عرب  املدرس  مهنية 
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األمر الذي يستوجب، وكام بني ذلك الباحث الرتبوي مادي عىل كل  برامج التكوين األسايس 
واملستمر عىل حد سواء، خالل عملية تكوين وإعداد املدرسني االنتقال من منطق تعليمي 
(logique d’enseignement)، حيث يتم الرتكيز عىل تلقني محتويات أكادميية جاهزة، إىل 
منطق تكويني (logique de formation ) يتم الرتكيز خالله عىل بناء الكفايات الرضورية 
املرتبطة مبهنة التدريس2. ومن املعلوم أن جوهر مهنة املدرس هو فعل التدريس، بكل ما 
وضعيات  يف  األستاذ  ويستثمرها  يوظفها  ومواقف  وأقوال  أفعال  من  النشاط  هذا  يتضمن 
نسبة  من  ويزيد  التالميذ  وتعلامت  مكتسبات  تنمية  يخدم  الذي  بالشكل  والتعلم  التعليم 
التحصيل الدرايس لديهم. وعليه فقد غدا متكني املدرسني من كفايات مهنية/تدريسية مقصدا 
املستمر.  أو  األسايس  التكوين  سواء  للمدرسني  املهني  التكوين  وأهداف  برامج  لكل  رئيسيا 
ففعالية الكفايات التدريسية للمدرس خالل عملية التدريس ال تعني - يف السياق الرتبوي 
الحايل- سوى امتالك هذا األخري ملجموعة من القدرات واملهارات واالستعدادات التي تجعله 
شخصا مهنيا متخصصا يف تدبري وتنظيم وضعيات التعلم داخل الفصل الدرايس خالل األنشطة 

التعليمية التعلمية . 
 (la professionnalité de l’enseignement) التدريس  مهنية   عن  الحديث  إن 
يعني أساسا قدرة املدرس ومتكنه من مختلف املعارف املهنية الرضورية ملزاولة مهنة 
التدريس: معارف املادة املدرسة، املعرفة البيداغوجية و الديداكتيكية، تحليل الوضعيات 
التعلمية، قدرات ومهارات التخطيط والتحليل واتخاذ القرار والتقويم. وهذه املعارف 
املهنية  الكفاية  مفهوم  وهو  ومركزي  جوهري  مفهوم  يف  تنتظم  جميعها  والقدرات 
يعيشها  التي  الحالية  الرتبوية  والتجديدات  اإلصالحات  أن  من  الرغم،  وعىل  للمدرس. 
والتكوين  للرتبية  الوطني  امليثاق  صدور  مع  بدأت  والتي  باملغرب،  التعليمي  النظام 
املتعلم  اعتربت  الرتبوية  والربامج  املناهج  إلصالح  ورشات  من  تالها  ما  ثم   ،(2000)
محور العملية الرتبوية ، فان مختلف وثائق وأدبيات هذا اإلصالح الرتبوي تؤكد عىل 
أهمية دور املدرسني يف نجاح وتجويد املنظومة التعليمية. فاملدرس هو حجر الزاوية 
يف  الرتبوي  القرار  صناع  ينشدها  التي  الغايات  وتحقيق  الرتبوي،  املرشوع  تفعيل  يف 
كل مجتمع. وهو واحد من أهم مدخالت العملية التعليمية التعلمية، وأكرثها ضامنا 
للجودة وتحسني املردودية الرتبوية. خاصة إذا ما كان تكوينه وتأهيله املهني والرتبوي 
الحايل.  العرص  روح  عن  تعرب  والتي  الراهنة،  الرتبوية  واملستجدات  الحاجيات  يواكب 

الرتبية،  علوم  مجلة  منشورات  الكفايات،  لتطوير  بدائل  نحو  املدرسني،  تكوين   ،  ،2001 ، لحسن  مادي   -2
مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.، ص.7. 
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وقد أجمعت الدراسات واألبحاث الرتبوية الحديثة عىل أن املدرس يعد عنرصا- مفتاحا 
داخل املثلث البيداغوجي3. 

ويف هذا الصدد، أشار التقرير الصادر عن املديرية العامة للرتبية والثقافة التابعة للمجموعة 
األوربية املشرتكة4 إىل األهمية التي يحظى بها األساتذة يف أي إصالح للنظام التعليمي، كام أشار 
التقرير إىل أن للمدرسني دورا أساسيا ومركزيا يف تعلم التالميذ. ولهذا أصبح من الواجب عليهم 

أن يكونوا قادرين عىل أداء عملهم بكيفية فعالة.
املهنية  الكفايات  تطوير  مبسألة  األخرية  السنوات  يف  االهتامم  تزايد  السياق،  هذا  ويف 
يف  تغري  إىل  سيقود  هذا  كل   . العامل  يشهدها  التي  املتالحقة  التطورات  بفعل  للمدرسني 
الهوية املهنية للمدرس. فقد أصبحت الوظيفة التقليدية للمدرس، واملتمثلة يف نقل املعارف 
الذي  الحايل  الرتبوي  السياق  يف  الفائدة  عديم  عمال  التالميذ،  إىل  املدرسية  واملحتويات 
عىل  يفرض  مام  املجتمع،  داخل  املعرفة  يحتكر  الذي  الوحيد  املكان  املدرسة  فيه  تعد  مل 
املدرسني تغيري طرائقهم البيداغوجية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم التعليمية، مع ما يتناسب 
والتطورات التكنولوجية املتسارعة، والنقلة الكبرية التي أصبحت تعرفها مختلف مجاالت 

املعرفة والعلوم.
فاملدرس الكفء حاليا حسب هربمان (Haberman, M) هو من يتبنى اسرتاتيجيات تعليمية 
األبحاث  من  كثريا  وأن  خاصة  املتعلمني.  وفردانية  استقاللية  ويحرتم  للتالميذ،  النجاح  تحقق 
بينت العالقة الوطيدة بني مميزات ومواصفات املدرس وبني التطور املعريف للتالميذ. فإذا ما 
تم االتفاق عىل رضورة جعل املتعلم يف قلب النظام الرتبوي والتعليمي، واالهتامم أكرث بفعل 
التعلم، والعمل عىل تطوير قدرات واستعدادات املتعلم عىل التعلم. فان األمر يتطلب كذلك، 
لتحقيق هذا الهدف، االهتامم بتطوير طرائق وأساليب التعليم التي ميكن أن تيرس عىل املتعلم 
التعلم. ويف هذا الصدد، أكد 5 (Bru, M) عىل رضورة أن يتساءل املهتمون عن الكيفية التي 
ميكن أن ينجح أو يفشل بها املدرسون يف جعل تالميذ تهم  فاعلني حقيقيني يف تعلامتهم. ولهذا 

3 -Altet (M)., « Styles d’enseignement, styles pédagogiques » in la pédagogie une encyclopédie pour 

aujourd’hui, Paris, ESF éditeur, 2005, 6 édition . P.89. 

4 -voir. La lettre d’information n : 26 Avril 2007, Transformation du travail enseignant : finalités, 

compétences et identités professionnelles. Veille scientifique et technologique –Institut national de 

recherche pédagogique.    

5 -  Bru (M)., « L’enseignant, organisateur des conditions d’apprentissage » in la pédagogie une 

encyclopédie pour aujourd’hui, Paris, ESF éditeur , 6 édition.,2005,p.103. 
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االعتبار، أصبح الرتكيز عىل مركزية مفهوم التعلم يف مهنة املدرس يستلزم ويستوجب تطوير 
وتأهيل كفايات التدريس يف االتجاه الذي يخدم ويسهل تطوير القدرة عىل التعلم. وذلك عرب 
االهتامم أكرث، خالل األنشطة التدريسية، بتنمية االستعدادات والقدرات والسلوكات الرضورية 
للتعلم يف مختلف وضعياته، سواء أثناء التخطيط للوضعيات التعلمية، أو خالل مرحلة تدبري 

وتسيري أنشطة التعلم، أو يف مرحلة تقويم ودعم التعلامت املدرسية .
الربامج  من  الكثري  يف  التعلم  مفهوم  سيعرفه  الذي  للتطور  وبالنظر،  أنه  املعلوم،  ومن 
الرتبوية والتعليمية يف العديد من البلدان العاملية ستتغري أهداف ومقاصد الكفايات املهنية 
للمدرسني حتى تتامىش مع التصور الجديد ألدوار املتعلم وكفاياته التعلمية. ويف هذا الصدد، 
الكندية2001  والتعليم  الرتبية  وزارة  عن  الصادرة  إليها،  اإلشارة  سبقت  التي  الوثيقة  تشري 
إىل رضورة تطوير الكفايات املهنية للمدرس ليك تواكب التصورات الحالية ملفهوم التعلم، 
القامئة عىل جعل املتعلم يف قلب العملية التعليمية التعلمية، ومن جهة أخرى، أصبح من 
تتضح  ومنه  التالميذ.  لكل  مالمئة  مدرسة  خلق  إىل  تهدف  تعليمية  سياسة  نهج  الواجب 
تطوير  يف  ومركزيا  هاما  دورا  يلعب  تجعله  التي  بالكيفية  اليوم  املدرسني  تكوين  أهمية 
القدرات الفكرية للمتعلم، ويف هذا الصدد، يؤكد اللقاين6 « عىل رضورة أن تكون فلسفة 
أجل  من  املدرس  لعمل  وموجهة  مساعدة  الجديدة  الدراسية  املناهج  ومضامني  وأهداف 
تسهيل تخطيط الخربات املناسبة لألبناء واملرور بها والتفاعل معها بشكل فعال والتعلم منها 
وفق ما حدد لها من األهداف، ويرتبط هذا األمر بنوعية اسرتاتيجيات التدريس، وما يتصل 
بها من كفاءات املدرس. فهذا األخري ال يزال هو العامل الحاسم يف مدى النجاح يف مساعدة 
املتعلمني عىل التقدم نحو األهداف املحددة للمناهج وما تشمله من جوانب تعلم ، مبا يف 
ذلك املهارات األساسية . حيث يحتل النشاط املدريس مكانة هامة يف مناهج التعليم األسايس، 
واملقصود بذلك أن يكون املتعلم محور كل مواقف التعليم والتعلم تستثمر قدراته العقلية 
والحركية وما ميتلكه من دوافع التعلم من أجل أن يكون مشاركا يف هذه العملية من خالل 
ادوار يقوم بها تحت إرشاف وتوجيه املعلم، وهكذا فان العملية الرتبوية تكون موجهة من 
أجل أن ينشط املتعلم ويتفاعل مع كل مواقف الخربة بكل طاقته وإمكاناته7. لقد أصبح 
من الواضح إذن، أن كل تكوين مهني فعال للمدرسني عليه أن يجعل من تطوير الكفايات 
املهنية الخاصة بالتدريس أحد أهم أولوياته الرئيسية، وهي كفايات تدريسية تخدم التصور 

الجديد ملفهوم املتعلم. 

6-  اللقاين أحمد حسني، 1995، تطوير مناهج التعليم، مكتبة عامل الكتب، القاهرة.ص.160. 
7 - نفس املرجع، ص. 160. 
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يكتسبها  التي  املهنية  الكفايات  أن  إىل   (Develay M) دوفالي  يشري  الصدد،  هذا  ويف 
مع  تحقيقه  إىل  يسعون  الذي  التعلم  وشكل  لنوعية  محددا  تصورا  أساسا  تخدم  املدرسون 
يف  خاصة  املدرسني،  وإعداد  تكوين  برامج  يف  الحديثة  التوجهات  فإن  وهكذا  تالميذهم8. 
البلدان املتقدمة سواء برامج التكوين األسايس أو املستمر تنبني وتتأسس عىل قاعدة متكني 
األستاذ من كفايات تدريسية تتمركز وتتمحور حول شخص املتعلم وتركز عىل فعل التعلم، 
فيها،  املتعلم  حضور  مدى  التكوين  برامج  فعالية  وجودة  نجاح  معايري  من  أصبح  أنه  حتى 

وذلك من خالل العنارص التالية:
إىل  تهدف  تدريسية/تعليمية  اسرتاتيجيات  وتبني  اقرتاح  من  املدرسني  ومتكن  قدرة  مدى 

خلق مناخ يدعم ويشجع عىل التعلم.
أن  مببدأ  واالقتناع  التشبع  عىل  املدرسني  مساعدة  من  التكوين  برامج  تتمكن  أن  رضورة   
مهاراتهم وكفاياتهم املهنية /التدريسية تؤثر بشكل واضح عىل عمليات التعلم لدى التالميذ 

داخل الفصل الدرايس .
يعمل املدرسون عىل تدريس مواد دراسية يف أبعادها املختلفة املعرفية والذهنية والعاطفية 
والتحفيز(la motivation) بشكل يؤثر يف مستوى ودرجات التعلم وذلك بكيفية تتطلب من 
تطوير  االعتبار  بعني  األخذ  والتقويم)  والتنفيذ  التدريس(التخطيط  عمليات  خالل  املدرسني 

اسرتاتيجيات متقدمة وعليا للتفكري والتعلم عند املتعلمني.
مدى قدرة املدرسني عىل تعليم التالميذ اسرتاتيجيات التعلم الذايت وحل املشكالت واالشتغال 

الذهني .
 رضورة إملـام املدرسني باألساليب البيداغوجية و الديداكتيكية الحديثة التي تجعل املتعلم 

مشاركـا يف عمليات التعلم وبناء املعارف املدرسية و قادرا عىل التعلم الذايت.

الرتبية املعرفية : املدخل الرئي�س لفعالية التدري�س  

ما من شك، أن كل التحوالت العديدة التي يعرفها حقل السيكولوجيا ترخي بضاللها عىل 
التعليمية  الوضعيات  وتطوير  لتدبري  تطبيقية  نظرية –  هي  حيث  من   ، البيداغوجيا  مجال 
التعلمية ، والرفع من الفعالية الداخلية والخارجية للمنظومة التعليمية . إن العالقة الوظيفية 
بني مجال البحث السيكولوجي املعريف من جهة، وامتداداته العملية داخل امليدان الرتبوي 

8 -Ministère de l’éducation, gouvernement de Québec, 2001 , La formation à l’enseignement : les 

orientations les compétences professionnelles, p.67
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 ،(Piaget.J)من جهة أخرى قامئة وثابتة، وهي العالقة التي أكدها املفكر الرتبوي جان بياجي
الذي بني أن املناهج البيداغوجية والديداكتيكية الجديدة والربامج املدرسية تتطور وتتجدد 
بناءا عىل تطور وتجدد معطيات البحث السيكولوجي، وخاصة سيكولوجية الطفل 9. ففي 
وضعيات التعليمية التعلمية املختلفة داخل الوسط املدريس ، يحاول املدرسون دفع املتعلمني 
رشوط  توفري  خالل  من  التعلم  عىل  القدرة  هذا  كل  من  واألهم   ، والتحصيل  االكتساب  إىل 
اآلليات  فهم  منه  يستلزم  الذي  األمر  وهو   . تعلامتهم  ببناء  وديداكتيكيا  بيداغوجيا  مناسبة 
وامليكانيزمات التي يتعلم بها وعربها املتعلمون . وهو األمر الذي يقودنا مبارشة إىل الحديث 

عن اسرتاتيجيات التعلم وطرائق العمل الدرايس. 
    فمن املعروف يف مجال سيكولوجيا التعلم (la psychologie d’apprentissage ) أن كل 
متعلم يحاول جادا ، ومبا توفر لديه من رصيد معريف ومنهجي، انجاز وحل املهام واألنشطة 
غنيا  أو  ضعيفا  كان  سواء   ، املعريف  برصيده  التعليمية  الوضعية  يلج  بذلك  وهو   . الدراسية 
من االسرتاتيجيات التعليمية التي تعود عىل توظيفها بطريقة غري واعية ومبارشة. ففي إطار 
الرتبية املعرفية (l’éducation cognitive ) ، أصبح من املطلوب عىل املدرسني، اغناء رصيد 
اسرتاتيجيات  واستعامل  توظيف  يتطلب  والجيد   الفعال  اإلنجاز  عىل  وتدريبهم  املتعلمني 
التعلم الفعالة واملناسبة للوضعية والنشاط املراد انجازه. وهو ما سيمكن املنظومة املدرسية 
من االنتقال من التعلم امليكانييك (l’apprentissage Mécanique ) إىل تعلم دال، ذو معنى 

 . ( l’apprentissage significative) وظيفي عند املتعلم

الرتبية املعرفية والتعلم اال�صرتاتيجي : 

إن الغاية من وراء استثامر مجلوبات الرتبية املعرفية يف العملية التعليمية التعلمية ، هي 
تكوين متعلم اسرتاتيجي (un apprenant stratège )، ميتلك رصيدا غنيا من االسرتاتيجيات 
السياق  يف  تواجهه  التي  املشكالت  وحل  التعلم  وضعيات  يف  بكفاءة  ويوظفها   ، املعرفية 

املدريس. فام العالقة بني الرتبية املعرفية واسرتاتيجيات التعلم ؟ 
إن  التطور الذي شهدته الدراسات السيكولوجية يف العقود األخرية، وخاصة يف املجتمع 
كبري  اهتامم  واكبها   (la psychologie cognitive)املعريف النفس  علم  مجال  يف  األمرييك 
الخاصة.  شخصيتهم  أغوار  وسرب  األفراد،  سلوك  فهم  ومحاولة  دراسة  يف  املعريف  بالجانب 
ومن هنا فان االهتامم باألبعاد املعرفية يف شخصية اإلنسان كان مبثابة املدخل العلمي عند 
متايزهم  مستوى  و  األفراد  بني  الفردية  الفروق  طبيعة  وتبيان  إلبراز  املعريف  النفس  علامء 
املعريف  األسلوب  عن  الحديث  فبدأ   .(Différenciation psychologique) السيكولوجي 

9 - Piaget (J), 1969, Psychologie et pédagogie, ,Editions Denoël/ Gonthier , Coll Folio/essais Paris, P.42.   
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مبهمة  قيامه  عند  فرد  كل  متيز  التي  املعرفية  اإلسرتاتيجية  ثم  املعرفية،  الطريقة  و  للفرد، 
محددة، أو حل املشكالت التي تعرتضه. فاالسرتاتجيات املعرفية من هذا املنطلق، هي مبثابة 
مؤرش خاص مييز كل فرد يف طريقة استقباله وإدراكه للمعلومات واملواقف. فمن الالزم إذن 
أن يختلف األفراد يف إدراكهم وفهمهم للوضعيات وللمواقف التي تواجههم. ومن األكيد أنهم 
االسرتاتيجيات  مفهوم  أصبح  لقد  املواقف10.  هذه  تجاه  أفعالهم  ردود  يف  أيضا  سيختلفون 
املعرفية مفهوما مركزيا يف الدراسات واألبحاث الحديثة يف مجال علم النفس املعريف، وخاصة 

تلك املتأثرة بنموذج نظام معالجة املعلومات.
وتحليل  فهم  محاولة  عىل  ينكب  األخرية،  السنوات  يف  العلمي  املجال  هذا  أصبح  لقد 
إعادة  كيفية  ثم  اإلنساين.  الكائن  لدى  املعلومات  ملعالجة  الداخلية  واملسارات  اإلجراءات 
 .11 املعلومة  معالجة  عىل  أساسا  يقوم  التعلم  فنشاط  التعلمية،  اإلجراءات  هذه  إنتاج 
فالدراسات السيكولوجية التي اهتمت بالعمليات املعرفية وتطبيقاتها فيام يتعلق بالفروق 
الفردية بني املتعلمني ترتكز عىل مبدإ أسايس مفاده أن معرفة األسلوب املعريف الذي مييز 
التدريسية  والوسائل  الطرق  أفضل  توفري  يف  كبرية_  وبدرجة   _ يسهم  قد  متعلم  فرد  كل 

املالمئة والظروف التنظيمية املناسبة لفئة محددة من املتعلمني. 
يشري الباحثان (Weinstein et Mayer,1986) إىل أنه يف الفرتة األخرية حصل تطور كبري 
يف اتجاهات االهتامم باسرتاتيجيات التعلم. فبعد فرتة من االهتامم مبعرفة الطريقة والكيفية 
التي تؤثر بها أساليب عرض املادة التعلمية عىل سلوك املتعلم، تحول االهتامم إىل محاولة 
فهم الكيفية التي تتم بها املعالجات الذهنية للامدة املعرفية املقدمة، وكيف تتم عملية 
بنينتها وحفظها يف الذاكرة. فمن الواضح أن هذا التحول يعكس يف جانب مهم منه التحول 
الذي عرفته األبحاث السيكولوجية من املنظور السلويك للتعلم إىل األخذ باملنظور املعريف12. 
غري أن الذي يجب التنبيه إليه، أن هذه املقاربة املعرفية مل تأت متمركزة حول النمو كام هو 
الحال مع النظرية املعرفية التكوينية لبياجي ( J. Piaget) ، بل جاءت باالشتغال الذهني 

- مزيان محمد، األسلوب املعريف : االعتامد – االستقالل عن املجال وعالقته بالتحصيل الدرايس،   10
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، 1994، كلية علوم الرتبية، الرباط. ص.17

11 - Tardif (J)., 2007, pour un enseignement stratégique L’apport de la psychologie cognitive, Québec 

Canada, les éditions logiques. p.15

12- هلو عبد الله، االسرتاتيجيات التعلمية، مجلة التنشئة، املجلد الثاين ، العدد:4، 2007، مطبعة النجاح 
الجديدة، الدار البيضاء،ص.32
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 للمتعلم ، باعتبار التعلم هو تغيري يف املعارف، وليس تغيريا يف السلوكات، أي سريورة داخلية 
تحدث يف ذهن الفرد. إن التعلم يكون تابعا للمعارف السابقة ألنها هي التي تحدد ما ميكن 

أن يتعلمه الفرد13.
 les styles) 14إىل أن الحديث عن أساليب وطرائق التعلم (Astolfi )كام يشري أسطلفي
d’apprentissage) ترتبط بشكل أسايس بأعامل وأبحاث السيكولوجيني املعرفيني يف أمريكا 
نظام  أهمية  الباحثان  بني  فقد   (,Hill Lamontagre et) من  كل  أعامل  خاصة  الشاملية 
الفرد يف عملية التعلم،  فلكل فرد أسلوب خاص يف توجيه تعلمه، وهو ما أسامه الباحثان 
ب» النظام الفردي يف قيادة التعلـم» وهو ما يعرف اختصارا ب(S.P.P.A)، وهو يعني قدرة 
الفرد عىل امتالك أساليبه وطرائقه الخاصة به يف عملية التعلم. مع العلم أنه ليس هناك 
طريقة أفضل للتعلم أو لحل املشكالت. فكل األفراد مختلفون فيام بينهم، لكنهم يتكاملون، 
انطالقا من املبدأ الذي يقول: إن الفرد يتواجد وتتواجد معه شخصيته املعرفية الخاصة به 
(personnalité cognitive)، والتي تكونت عرب تاريخه الثقايف والعاطفي واالجتامعي15. 
األنشطة  موضوع  تناولت  التي  السيكولوجية  األبحاث  يف  اإلسرتاتيجية  مفهوم  وظف  لقد 
املعرفية املرتبطة مبجال الذاكرة، للداللة عىل مجموع األنشطة الذهنية التي يقوم بها الفرد 
واستيعاب  اكتساب  يف  املتعلم  يتبعها  التي  املنهجية  الطريقة/  لوصف  كذلك  و  جهة،  من 

املعارف واملعلومات. 
معالجة  بنظرية  املتأثرة  املعرفية،  السيكولوجية  واألبحاث  الدراسات  بخصوص  أما 
املعلومات، فهي تحدد مفهوم اإلسرتاتيجية باعتبارها مجموعة من اإلجراءات املعرفية التي 
يوظفها األفراد، مبا يف ذلك قدراتهم عىل الضبط والتحكم يف مسار العمليات الذهنية أثناء 
ثم  وحفظها،  املعلومات  وتخزين  املهمة  عنارص  مختلف  انجاز  من  محددة،  مبهام  القيام 
إعادة توظيفها يف وضعية مشكلة. كام تشمل اإلسرتاتيجية قدرة املتعلم عىل إيجاد عالقة 
 بني املعطيات الجديدة يف وضعية تعلم معينة، واملعارف املخزنة يف الذاكرة وتكوين معارف 

13 - الخدميي رشيد،اسرتاتيجيات التعلم،مجلة علوم الرتبية، املجلد الثالث، العدد24، مارس 2003، مطبعة 
النجاح الجديدة، الدار البيضاء. ،،ص.90

14 - Astolfi (J.P)., « style d’apprentissage et modes de pensée » in la pédagogie une encyclopédie pour 

aujourd’hui, Paris, ESF éditeur,2005, 6 édition ,p.301

15 - Ben el azmia Allal., Stratégies d’apprentissage et l’évaluation du système d’enseignement, thèse de 

Doctorat d’Etat en sciences de l’éducation, 2004/2005, Faculté des sciences de l’éducation, Rabat ,p.62
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جديدة. فاالسرتاتيجيات بهذا املعنى تشكل مخططات معرفية للعقل توظف بهدف تطوير 
ملكات التذكر، والحفظ، وحل املشكل والتعلم. ومن جانب آخر، تبدأ اإلسرتاتيجية بتحديد 
العمل.  نتائج  وتقويم  االنجازات  إىل  وصوال  لألنشطة  والتخطيط  انجازها  املطلوب  املهام 
إىل  القرار  واتخاذ  االختيار  عنرصي  عىل  البنيوية  مكوناتها  تقوم  املعنى،  بهذا  فاإلسرتاتيجية 
جانب القدرة عىل املراقبة والتنسيق بني اإلجراءات التي يقوم بها الفرد من الوضعية املنطلق 

وحتى الوضعية الهدف. 
اسرتاتيجيات  يوظف  والتعلم  والفهم  بالتذكر  املتعلقة  للمهام  املتعلم  انجاز  إطار  ففي 
الجهد،  يف  الكلفة  من  التقليل  أجل  من  الداخلية  ومعارفه  تجاربه  من  انطالقا  مختلفة 
والزيادة من مستوى النتائج واالنجازات، كعملية ترتيب وتصنيف املعلومات حسب معايري 
ذاتية أو موضوعية. فدراسات وأبحاث كل من (Kobaisigow,1977, Moely,1977) بينت 
أن لجوء األفراد إىل إسرتاتيجية التكرار الذهني مثال عمل مكلف من الناحية الذهنية ، كام 
بينت تجارب كل من الباحثني ( Flavell et Welman 1977) أنه بقدر ما يوظف الفرد 
مهارات محددة ( اختيار واستعامل إسرتاتيجية معينة دون أخرى) بقدر ما يتحكم ذلك يف 
مستوى االنجازات التي يقوم بها. كام تظهر التجارب امليدانية أيضا أن املعارف الداخلية 
للفرد وتجاربه السابقة تتحكم بشكل كبري يف عملية اختياره لنوع محدد من االسرتاتيجيات 

واستعاملها حسب طبيعة الوضعيات التي يواجهها. 
إن لجوء الفرد إىل استعامل وتوظيف اسرتاتيجية محددة دون غريها، يرتبط أساسا بالفائدة 
التي يسعى إىل تحقيقها من وراء هذه اإلسرتاتيجية، كام ترتبط كذلك بعامل التحفيز والتعزيز 
الباحثني  من  كل  حدد  الصدد،  هذا  ويف  بعينها.  اسرتاتيجيات  تبني  إىل  األفراد  يدفع  الذي 

(Fayol et Monteuill) ثالثة متغريات تتحكم يف هذا االختيار ، وهي اآليت :
أن يدرك الفرد أنه قادر عىل الرفع من مستوى أدائه؛• 
أن املهمة املطلوبة تتطلب استعامل اسرتاتيجيات محددة؛• 
أن تكون هناك تغذية راجعة متكن من وضع تصور محدد حول العالقة بني استعامل • 

إسرتاتيجية محددة والرفع من مستوى األداء؛
غري أن دراسات أخرى، بينت أن األفراد مييلون إىل تغيري اسرتاتيجياتهم املعرفية من موقف 
 تجريبي آلخر بحيث يكون من النادر أن يقترص الفرد عىل إسرتاتيجية معرفية دون غريها، 
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يعتمدونها  التي  اإلسرتاتيجية  انتقاء  يف  مرونة  أكرثهم  هم  أداءا  األفراد  أفضل  أن  يتبني  كام 
واالختيار فيام بينها16.  

تطابق  والتي  املعرفية  اإلسرتاتيجية  ملفهوم  قدمت  التي  التعاريف  بعض  نورد  ييل  وفيام 
مفهوم إسرتاتيجية التعلم.

السلوك  أمناط   » باعتبارها  املعرفية  اإلسرتاتيجية   ((Weinstein et Mayer,1986 يعرف 
الذهنية  عملياته  عىل  التأثري  بهدف  التعلم  عملية  خالل  املتعلم  يستخدمها  التي  واألفكار 
التمثلية ويقدم كمثال عىل ذلك: إعادة كتابة ما يطلب تعلمه أو تلخيصه، أو إعادة تنظيمه ،أو 

تكوين صورة ذهنية عنه، أو طرح أسئلة عىل النفس بشأنه». 
ويقدم كل من (Siegler et Jenkins,1989) تعريفا ال يختلف كثريا عن التعريف السابق، 
وقد تبناه الكثري من املهتمني: « اإلسرتاتيجية املعرفية تطلق عىل أي إجراء اختياري يتم اعتامده 

لبلوغ هدف محدد. « 
 ويعرف (Brown et al,1983) اإلسرتاتيجية التعلمية بأنها تطبيق مقصود ومنهجي لخطط 

وإجراءات منطية أو أنشطة بغرض الرفع من مستوى التعلم. 
 أما (Yongqi Gu ) فريى أن اإلسرتاتيجية التعلمية عملية دينامية يشكل السعي نحو إيجاد 

حل ملشكل مطروح جوهرها، وتقتيض تعاقب اإلجراءات التالية : 
االنتباه االنتقايئ ، • 
تحليل املهمة ،• 
اتخاذ القرار املناسب ،• 
انجاز املخطط املرسوم ،• 
تتبع مسار االنجاز وإدخال التعديالت عند الرضورة ، • 
تقويم النتيجة ،• 

 يعرف لومري (Lemaire,P) إسرتاتيجية التعلم باعتبارها إجراء أو مجموعة اإلجراءات التي 
متكن املتعلم من الوصول إىل الهدف الذي يسعى إليه.

16 - أهلو عبد الله، مرجع سابق ،ص.175.
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التي  اإلجراءات  من  سلسلة  باعتبارها  املعرفية  اإلسرتاتيجية  العزمية17  بن  الباحث  يعرف 
يقوم بها الفرد من الوضعية املنطلق إىل الوضعية الهدف، وهو ما يفرض عىل الفرد تخطيطا 
لألنشطة، وكذلك ضبط ومراقبة هذه اإلجراءات . ويعترب أن اسرتاتيجيات التعلم تشكل معربا 
رضوريا لتكوين وبنينة وإنتاج املعارف والكفايات. وتتمثل أهم املكونات والخصائص املميزة 

السرتاتيجيات التعلم عىل الشكل التايل:
مستوى الوعي واالنتباه لدى الفرد/ املتعلم خالل عملية التعلم ؛• 
االستعدادات الخاصة باملتعلم وعاداته السابقة يف التعلم ؛• 
درجة الفائدة والتحفيز لدى املتعلم اتجاه ما يتعلمه ؛• 
املراقبة والضبط الذي يقوم به الفرد/ املتعلم عىل مساره التعلمي ؛• 

 إن مسار التعلم، هو يف طبيعته نشاط معريف اسرتاتيجي، و يشمل هذا النشاط مختلف 
الخطوات واإلجراءات التي يقوم بها الفرد/ املتعلم من أجل بلوغ مستوى معني من االنجاز، عرب 
اعتامده عىل اسرتاتيجيات التصور و معالجة املعلومات وجمعها وتنظيمها ثم تخزينها، وإعادة 

اسرتجاعها عند الرضورة.
مجال  يف  التعلم  إسرتاتيجية  ملفهوم  أعطيت  التي  السابقة  التعاريف  مجموع  من  يستفاد 
والعميل  اإلجرايئ  البعد  أي  املفهوم،  لهذا  الوظيفي  البعد  عىل  تأكيدها  املعرفية  السيكولوجيا 
لإلسرتاتيجية التعلمية ومن هنا فان اسرتاتيجيات التعلم هي يف حقيقة األمر، قدرات داخلية، و 
أنشطة ذهنية منظمة وواعية ال ميكن رؤيتها بشكل مبارش، لكن يستدل عليها من خالل طابعها 
اإلجرايئ، واملتمثل يف األسلوب أو الطريقة التي تتبع من قبل الفرد املتعلم خالل عملية التعلم. 
وعليه ميكن القول: إن األسلوب املعريف ( le style cognitif) هو الرتجمة اإلجرائية والعملية 
ملفهوم إسرتاتيجية التعلم. أو ميكن اعتباره من املفاهيم املتجاورة لإلسرتاتيجية التعلمية، حيث 
يعد هو اآلخر، من املفاهيم  الحديثة يف مجال األدبيات السيكولوجية املعارصة التي حاولت 
فهم وإدراك وقياس العمليات املعرفية وتطبيقاتها العملية يف املجال الرتبوي. وهو ما يتجسد 
املعريف  النفس  علم  علامء  أكد  األساس،  هذا  وعىل  املتعلمني.  األفراد  بني  الفردية  الفروق  يف 
املعريف  األسلوب  ونوعية  طبيعة  إدراك  من  املربون  يتمكن  ما  بقدر  أنه  مؤداها،  حقيقة  عىل 
رشوط  وتهييء  برمجة  يف  ذلك  يساعد  ما  بقدر  املتعلمني،  األفراد  من  محددة  فئة  مييز  الذي 

17 - Ben el azmia Allal, op.cit , p.35
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وظروف تعليمية أفضل لتسهيل عمليات التعلم لدى هذه الفئة. وهو األمر الذي قاد إىل ظهور 
البيداغوجيا الفارقية.

الرتبية املعرفية والتدري�س اال�صرتاتيجي : 

تشري الدراسات السيكولوجية املعرفية إىل أن النظام املعريف للمتعلم ال يتضمن فقط معارف 
قارة وثابتة، بل يشمل أيضا معارف دينامية ومتجددة، يكتسبها من خالل اسرتاتيجيات التعلم 
الكتساب  األساس  املفتاح  للمتعلم  بالنسبة  تشكل  فاالسرتاتيجيات  وامليتا-معرفية.  املعرفية 
الرتبوية  األبحاث  بعض  اعتربت  لقد  بل  جديدة.  وضعيات  يف  وتوظيفها  املدرسية  املعارف 

الحديثة أنه بني مفهوم االسرتاتيجيات ومفهوم املعارف عالقة تكاملية. 
ففي مجال علم النفس املعريف الحديث، كثريا ما يتم استعامل مفهوم االسرتاتيجيات للداللة 
الرشطية/  واملعارف  اإلجرائية،  املعارف  الترصيحية،  املعارف  الثالث:  املدرسية  املعارف  عىل 
السياقية18. يقوم املتعلم خالل عمليات التعلم باستعامل، و بشكل وظيفي، املعارف املكتسبة، 

كام يطور مجموعة من االسرتاتيجيات املعرفية وامليتا- معرفية . 
ومن جهة أخرى، يرتبط كل نوع من أنواع املعارف املدرسية املختلفة باسرتاتيجيات متعددة. 
ففي مجال الرياضيات مثال يلجأ املتعلمون إىل اسرتاتيجيات مختلفة يف عمليات الحساب، ومييل 
كل متعلم إىل اعتامد إسرتاتيجية للعد والحساب بني رقمني بالكيفية التي تسهل عليه عملية 
االكتساب والتحصيل. ويف مجال قراءة النصوص مييل املتعلمون إىل اعتامد اسرتاتيجيات تعلم 
متعلم.  كل  يواجهها  قد  التي  الصعوبات  ونوعية  طبيعة  بحسب  آلخر  متعلم  من  تختلف  قد 
وكذا بحسب طبيعة النصوص املقدمة للمتعلم، هل يتعلق األمر بنصوص رسدية؟أم بنصوص 
املتعلمني  قبل  من  املعتمدة  االسرتاتيجيات  هذه  تتباين  كام  تاريخية...الخ؟  فلسفية،  إخبارية، 
فعالية  إن  القول،  ميكن  هنا  ومن  متعلم.  كل  قبل  من  تحقيقه  املراد  والهدف  الغرض  حسب 
نحو  املتعلم  وإرشاد  توجيه  بعملية  يقوم  عندما  بوضوح  تظهر  املدرس  عند  التدريس  كفاية 
ضبط  خالل  من  وأشكالها  أنواعها  مبختلف  املدرسية  املعارف  من  والحقيقي  الفعيل  التمكن 
املتعلم والتمرن الفعيل عىل االسرتاتيجيات التي تسهل اكتساب هذه املعارف. وهو األمر الذي ال 
يتأىت للمدرس إال عندما يكون هذا األخري متمكنا من كفايات التعليم االسرتاتيجي حيث يتحول 
دور املدرس إىل وسيط، وموجه، ومدرب للمتعلم عىل  كيفية  تطوير وتوظيف طرائق االشتغال 

الذهني واملعريف عند املتعلم الذي  يلعب دور الفاعل الحقيقي واملسؤول عن التعلم. 
وميكن تلخيص الخطوات واإلجراءات التي يجب عىل املدرس االسرتاتيجي القيام بها واتباعها 

18 - Tardif (J)., 2007, op.cit.p.43.
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لتيسري اكتساب املتعلم تعلام اسرتاتيجيا يف اآليت19 : 
التعلم  موضوع  بتقديم  املدرس  يقوم  انجازها):  املراد  املهام   ) التعلم  موضوع  تحديد 
من  الفائدة  تبيان  يف  ستساهم  التي  الوضعيات  ويبني  االنجاز  مراحل  وتحديد  به،  والتعريف 

التعلامت املنجزة.
توجيه املتعلم نحو التمكن من املعارف، وهو ما يتطلب من املدرس توفري وإعداد دعامات 
متنوعة  للمتعلمني، كام يساعد املدرس املتعلمني من اجل تحديد مؤرشات االنجاز والتساؤل 
معهم حول املهام املطروحة، ومساعدتهم عىل تشخيص الصعوبات والعراقيل التي قد تواجههم 
أثناء قيامهم بانجاز مهام التعلم. وهو بذلك يلعب دور الوسيط بني املتعلم من جهة، وموضوع 
إىل  به  ويدفع  نشيطا،  فاعال  ليصبح  املتعلم  وتشجيع  بتحفيز  ويقوم  ثانية.   جهة  من  التعلم 
التعبري وبشكل لفظي عن كل ما يجول يف رأسه وما يفكر فيه. وما يعتزم القيام به من إجراءات 
وأعامل إليجاد حل للمشكلة التي تطرحها املهمة املراد انجازها. كام يقدم له الدعم واملساندة 
املنهجية عىل شكل تغذية راجعة تجعل املتعلم يتساءل عن مدى فعالية وجدوى اإلجراءات 

واألفعال والخطوات التي يقوم بها منذ وضعية االنطالق واىل غاية وضعية الوصول. 
 إفساح املجال للمامرسة االستقاللية يف التعلم: بقدر ما يقل تدخل املدرس يف السريورة 
اإلسرتاتيجية  واملرافقة  واإلرشاد   (médiateur) الوسيط  بدور  ويكتفي  التعلمية  التعليمية 
وتوفري املوارد والدعامات الرضورية للعمل، بقدر ما تزداد استقاللية املتعلم. ويزداد مستوى 
اعتامده عىل ذاته يف انجاز تعلامته. غري أن ذلك ال يعني إحجام املتعلم وبشكل قطعي عن 
طلب املساعدة والدعم عند الحاجة. حيث يتوجب عىل املدرس أن يبقي عىل مختلف أشكال 
التواصل البيداغوجي مع املتعلم. بل إن هذا النوع من التعليم يجعل التواصل الرتبوي بني 
والفائدة  الحاجة  أساس  عىل  ينبني  ألنه  حقيقيا  تواصال  التعلمية  التعليمية  العملية  طريف 
(l’intérêt) والرغبة يف التعلم بشكل ذايت. فاملتعلم هو من يبادر بشكل حر إىل طلب الدعم 
التعليم  من  النمط  هذا  عىل  يضفي  مام  ذلك.  إىل  الداخلية  بالحاجة  يشعر  ألنه  والتوجيه 

االسرتاتيجي طابع الوظيفية. 
بناءا عىل كل ما سبق ، يتبني أن تجويد وإصالح مهنة التدريس ، يبدأ أوال من استثامر 
معطيات ومجلوبات الرتبية املعرفية داخل املامرسات التدريسية للمدرسني . وهو ما سيجعل 
 (l’accompagnement stratégique) النشاط التعليمي يتمحور حول املرافقة اإلسرتاتيجية
مبرافقة  املتعلمني  يلزم  كان  الذي  و   ، التقليدي  البيداغوجي  املنظور  من  فبدال  للمتعلمني. 

19- الجابري عبد اللطيف،2009، إدماج وتقييم الكفايات األساسية، منشورات عامل الرتبية، مطبعة النجاح 
الجديدة، الدار البيضاء. ص.90.
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اإليقاع التدرييس للمدرس، دون أن يكون مثة وعي باالختالفات والفروق بني منطق واليات 
التعليم من جهة ، وطبيعة ووترية التعلم وطرائقه من جهة أخرى . غدا من الرضوري ، أن 
يرافق املدرس املتعلم يف مختلفة محطات ومراحل تعلمه خالل كل وضعية تعليمية- تعلمية 
والصعوبات  تعرثات  تجاوز  من  ومتكينه   .(situation d’enseignement-apprentissage)
التي قد تواجهه لحل املشكالت وانجاز املهام من خالل تدريبه عىل مساءلة آليات اشتغاله، 
 (les compétences processus efficaces) واغناء رصيده الذهني بكفايات منهجية فعالة

التي تعترب مفتاح النجاح املدريس.
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